
Almanya’da her yıl yaklaşık

770
adet elektr�k kaynaklı, kaza gerçekleş�yor

elektr�k kazalarının yaklaşık %90’ı alçak ger�l�m sev�yes�nde meydana gel�yor

Evlerde, şant�yelerde, ş�rketlerde

Kaçak akım koruma c�hazları

Güvenl�ğ�n�z �ç�n doğru kaçak akım koruma röles�n� seç�n!

Kaçak Akım Koruma Röles� Seç�m Kılavuzu
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Kaçak akımdan korunma

İnsanlar, tes�sler ve ek�pmanlar �ç�n daha yüksek
düzeyde güvenl�k
Konutlar ve t�car� b�nalardak� elektr�k tüket�c�ler�n�n sayısı, son yıllarda kayda
değer oranda yükseld�. Şu anda kullandığımız elektr�kl� c�hazların enerj�
tüket�m� esk� c�hazlara göre oldukça farklı. Frekans konvertörlü çamaşır
mak�naları, yüksek frekansta anahtarlama yapan güç kaynakları bulunan TV
ler, b�lg�sayarlar ve LED lambalar kullanıyoruz. Ayrıca, elektr�kl� araçlar �ç�n şarj
c�hazları veya fotovolta�k s�stemler g�b� enerj� üret�m s�stemler� de var. Bunların
heps�, elektr�k tes�satları �ç�n yen� koruma stratej�ler� gerekt�r�yor. Bu
korumanın kapsamında devrede kaçak akım oluşması durumunda enerj�y�
anında ve güvenl� b�r şek�lde kesen kaçak akım koruma c�hazlarının öneml� b�r
yer� var.

Elektr�k şoklarını ve elektr�k kaynaklı yangınları önleme

İnd�rekt temasa karşı koruma D�rekt temasa karşı ko
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Kaçak akım koruma röleleler� (RCCB’ler) – her uygulamaya doğru t�p

Kablolama hataları, yalıtım  sorunları, kusurlu c�hazlar veya elektr�k s�stemler�ndek� arızalar,
tehl�kel� kaçak akımları tet�kleyerek kazalara ya da elektr�k kaynaklı yangınlara yol açab�l�r. Kaçak
akım koruma c�hazları �se bunu engelleyeb�l�r.  Bu c�hazlar ger�l�m altındak� �letken nesnelerle
doğrudan veya dolaylı temas durumunda tehl�kel� şok akımlarına karşı koruma sağlıyor. Kaçak
akım koruma röleler�,  eş�k d�ferans�yel akım aşılırsa,  bağlı olduğu devredek� enerj�y� hızlı ve
güvenl� b�r şek�lde kes�yor. B�rçok uygulama alanında, yen� b�nalarda eş�k akımı 30 mA’dan büyük
olmayan  kaçak akım koruma röles� kullanımı b�r zorunluluk. Bu zorunluluk, küvetl� veya duşlu
odalarda 1984'ten ber�, profesyonel olmayan k�ş�ler�n kullanımına ve genel kullanıma yönel�k 20
A'ya kadar anma akımına sah�p tüm pr�z çıkış devreler� �ç�n �se 2007'den ber� geçerl�.
 

Kaçak akım koruma c�hazlarından  oluşan SENTRON portföyümüz, entegre aşırı ger�l�m koruması
olmayan temel sev�ye kaçak akım koruma röleler�, tek b�r c�hazda kaçak akım algılama ve aşırı
ger�l�m korumasını b�rleşt�ren komb�ne c�hazlar ve alternat�f olarak  otomat�k s�gortalara 
takılab�len kaçak akım koruma ün�tes�n� �çer�yor. Tüm kaçak akım koruma c�hazları, farklı kaçak
akım türler�n� tesp�t etmeye ve farklı uygulama alanlarına uygun olarak değ�ş�k t�plerde ve
vers�yonlarda sunuluyor.
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T�p A Kaçak Akım Koruma Röles� (RCCB)

T�p A kaçak akım koruma röles�, hem s�nüzo�dal alternat�f akımla (T�p AC) hem de atımlı DC kaçak 
akımla devreye g�r�yor. Çoğunlukla, tedar�k ün�tes�nde elektron�k b�leşenlere sah�p tek fazlı
tüket�c�lerle, örneğ�n konutlarda ve fonks�yonel yapılarda kullanılıyor. 

T�p A kaçak akım koruma röles� hakkında detaylı b�lg�
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T�p F Kaçak Akım Koruma Röles� (RCCB)

Son teknoloj�ye sah�p c�hazların b�rçoğunda, örneğ�n çamaşır mak�neler� ve ısı pompalarında tek
fazlı frekans dönüştürücüler kullanılıyor. Bu c�hazlar çıkış tarafında, frekansın k�lohertz
sev�yes�ndek� frekans b�leşenler� �le karışımının neden olduğu kaçak akımlar üreteb�l�yor. Buradak�
en uygun seçenek, T�p A’dan daha fazla fonks�yon sunan T�p F kaçak akım koruma röles� oluyor.
T�p F  kaçak akım koruma röleler�nde 3 kA’e kadar darbe dayanımı gücü ve 10 mA’e kadar olan
düzgün DC kaçak akımı tanımlayıp uygun çalışmaya devam etme.  

T�p F kaçak akım koruma röles� hakkında detaylı b�lg�
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T�p B/B+ 5SV3 Kaçak Akım Koruma Röles� (RCCB) SIQUENCE

Düzgün DC  kaçak akım üç fazlı frekans dönüştürücüler�n, tıbb� c�hazların, UPS (kes�nt�s�z güç
kaynağı) s�stemler�n�n kullanılmasıyla ve elektr�kl� araçların şarjı sırasında yükseleb�l�yor. Bu
noktada entegre SIGRES fonks�yonuna (bkz. aşağıda açıklanan patentl� SIGRES vers�yonu) sah�p
T�p B/B+ 5SV3 RCCB SIQUENCE devreye g�r�yor. Bu c�haz, DC kaçak akımı algılamak �ç�n �lave b�r
dönüştürücüye sah�p ve g�r�ş devreler�nde doğrultucuların kullanıldığı üç fazlı s�stemlerde
kullanılmak �ç�n uygun.

Kaçak akım koruma c�hazları hakkında detaylı b�lg�
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Aşırı Akım Korumalı (Otomat�k S�gorta Komb�nl�-RCBO) Kaçak Akım Koruma
Röleler�

Aşırı akım korumalı kaçak akım koruma röleler� kaçak akım algılama ve aşırı akım korumasını tek
b�r c�hazda b�r araya get�r�yor. Yen� 5SV1 ser�s�, kaçak akımı ve aşırı yük korumasını �lk kez tek b�r
modüler gen�şl�kte (MW) b�rleşt�r�yor. Bu da dağıtım panosunda daha fazla koruma c�hazının
montajını ve mevcut tes�satın, daha az yer kaplayan b�r çözümle, yen� koruma fonks�yonlarını da
�çerecek şek�lde kolayca gen�şlet�lmes�n� sağlıyor. Koruma c�hazları aynı zamanda b�r 5SM6 ark
hatası algılama röles�ne de bağlanab�l�yor ve böylece �nsan hayatının ve elektr�k hattının yangına
karşı güvenl�ğ� sağlanmış oluyor.

Aşırı akım korumalı kaçak akım röleler� hakkında detaylı b�lg�
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Otomat�k S�gortalar �le Kullanım �ç�n Kaçak Akım Koruma Ün�teler�

Kaçak akım koruma ün�teler�, DIN EN 61009-1 (VDE 0664-20) gereğ�nce otomat�k s�gortalarla
b�rl�kte kullanılab�l�yor. Otomat�k s�gorta �le b�rl�kte kullanılab�lmes� sayes�nde aşırı akım korumalı
kaçak akım koruma röles� �le aynı �şlevsell�k elde ed�leb�l�yor. Bu çözüm yüksek sev�yede kullanım
esnekl�ğ� ve gel�şm�ş koruma �şlev� sağlıyor.

Kaçak akım koruma ün�teler� hakkında detaylı b�lg�
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Elektr�k kaynaklı yangınları önleme

İnfograf�ğ� �nd�r�n
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Her �ht�yaca uygun vers�yon

Yüksek Dayanımlı K   
3 kA'dan daha büyük b�r darbe dayanım gücüne sah�p  olan yüksek dayanımlı kaçak akım
koruma röles� anlık darbe akımı �le karşılaştığında devreye g�rmes�n� (tr�p konumuna gelmes�n�)
kısa b�r süre gec�kt�rerek �stenmeyen güç kes�nt�ler�n� önlüyor.Örneğ�n kapas�törler�n devreye
g�rmes�yle oluşan anlık kaçak akım darbes� �le tet�klenmeyerek s�stem�n aksamasını önlüyor.

Selekt�f S 
 5 kA'dan daha yüksek darbe dayanım gücüyle selekt�f kaçak akım koruma röles� hata akımı
oluştuğunda yüke yakın noktadak� kaçak akım koruma röleler�n�n öncel�kl� açmasına olanak
sağlar. Böylece sadece �lg�l� hata noktası enerj�s�z kalır ve s�stem�n ger� kalanı enerj� altında
çalışmaya devam eder.   
 

Patentl� SIGRES vers�yonu 
Ortamdak� gaz veya nem g�b� ağır koşullar altında koruma sağlamak ve entegre yoğuşma
koruması sayes�nde maks�mum güvenl�k ve uzun sürel� kullanım sunmak üzere tasarlandı. 

SENTRON portföyündek� kaçak akım koruma röleler�
(RCCB’ler) – faydalar

Esnek uygulama seçenekler� 

Hızlı montaj ve kurulum 

Kullanım kolaylığı 

Kaçak akım koruma c�hazları hakkında tüm detaylar

Tekn�k k�tapçığı �nd�r�n
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Gel�şm�ş yangın koruması

Maks�mum 300 mA eş�k akımlı tüm RCCB’ler, toprak kaçağı akımlarından kaynaklanan yangınları
engelleyeb�l�yor. SENTRON portföyünün başarısı kanıtlanmış koruma c�hazları arasında, 5SM6 ser�
ark hatası algılama  röleler� (AFDD) de yer alıyor. AFDD'ler, akt�f �letkenler arasındak� veya akt�f
�letken �le koruyucu �letken arasındak� �zolasyon hatalarına bağlı olarak ortaya çıkab�lecek ser� ark
hatalarını tesp�t ed�yor. Bu ün�teler, d�ğer koruma c�hazları �le örneğ�n 5SU1 RCBO �le
b�rleşt�r�leb�l�yor.

Detaylı b�lg�
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D�kkatl� olmak �y�d�r

Elektr�k s�stemler�ne yönel�k akıllı, uçtan uca b�r koruma konsept� �nsanlar, hem ek�pmanlar hem
de s�stem�n tamamı �ç�n güven�l�r b�r korumayı garant� ed�yor. Çok yönlü koruma ve standartlara
uygun çözümler�m�z �le kolay ve hızlı b�r şek�lde uygulamanıza ve prosesler�n�z�n tüm
aşamalarında �ht�yaçlarınızı karşılamanıza yardımcı oluyoruz. Daha fazla b�lg�y� buradan
ed�neb�l�rs�n�z.

İnd�r�leb�l�r İçer�kler ve Destek

Serv�sler�m�zden faydalanın
Alçak ger�l�m enerj� dağıtımı ve elektr�k tes�satı teknoloj�s� hakkında öneml�
b�lg�ler, dokümanlar ve yönlend�rmeler� burada bulab�l�rs�n�z.

Detaylı b�lg�

İnd�r�leb�l�r İçer�kler

D�kkatl� olmak �y�d�r (broşür)

LV 10 – 2016/2017 Katalog – 2017 Güncel t�car� ver�ler�

Ek kaynaklar

Görüntü ver�tabanı

CAx İnd�rme Yönet�c�s�
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CAx İnd�rme Yönet�c�s�

İhale şartnames�

Merz GmbH  Ga�ldorf, Germany

Sahada güvenl� enerj� dağıtımı
 |
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Ek�pler�m�zle �let�ş�me geç�n!

İlet�ş�m
İlet�ş�m formunu doldurarak ürün ve çözümler�m�zle �lg�l� detaylı b�lg� alab�l�r
ve satış tems�lc�ler�m�zle görüşeb�l�rs�n�z.

 
* Zorunlu alanlar

Unvan * 

Adı *

Soyadı *

E-ma�l *

Ş�rket Adı *

Departman * 

Daha fazlası

• Sahada kaçak akım koruma röles� �le kullanılan frekans konvertörler�n�n olduğu enerj� dağıtım 

• Personel ve tes�s �ç�n arttırılan güvenl�k

• Sahada kes�nt�s�z çalışma garant�s�
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Telefon numarası (+49 123 456-78) *

Ülke / Reg�on * 

Mesajınız *

S�emens'�n k�ş�sel �lg� alanlarıma uygun olarak pazarlama ve b�lg�lend�rme amaçlı
e-ma�l göndermes�ne, burada (https://new.s�emens.com/tr/tr/genel/consent-
202008.html) açıklandığı şek�lde �z�n ver�yorum.

Gönder

Kaçak Akım Koruma Röles� (RCBB) s�par�ş� ver�n

Her �ht�yaç �ç�n uygun çözüm

B�lg� alın, seç�n ve ardından s�par�ş ver�n: Tüm kaçak akım koruma c�hazlarına
�l�şk�n detaylı tekn�k b�lg�ye Endüstr� Mağazası’ndan ulaşab�l�rs�n�z. Kaçak akım
koruma �ç�n s�ze özel çözüme sadece b�rkaç tık uzaktasınız.

Doğru kaçak akım koruma röles�n� bulun

S�emens Endüstr� Mağazası
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Ürünler & Serv�sler

Sektörel Çözümler

Otomot�v

Ş�rket

Basın

S�emens'e Ulaşın

 İlet�ş�m

Sosyal Medya Kanallarımızı Tak�p Ed�n

İlg�l� l�nkler



SENTRON koruma konsept�



Alçak ger�l�m ürünler�



Totally In
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